
 
 
 
 

โครงการจากเงินบ ารุงการศกึษา กันเงินเหลื่อมปี  
(งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564) 

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการรังสรรค์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากท้องถิ่นสู่สากล    

     รหัสโครงการ 6517000007 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 23 ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป้าหมายที ่: 3.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 



    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่อยู่ท่ามกลางแหล่งอารย
ธรรม มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนอกจากนี้ยังมีสถานะเป็นดินแดนแห่งราชธานีเก่า ซึ่งยังคงมี
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์หลักประการหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคือ การสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในบริบทด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมนั้น มีการน าเสนอศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ซาบซึ้งในคุณค่า
ความงามของศิลปวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาช้านาน รวมทั้งได้มีการน าไปแสดงให้ นักท่องเที่ยวชมใน
สถานที่และเทศกาลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  แม้ว่าในขณะที่ธุรกิจบันเทิง อันเป็นวัฒนธรรม
ตะวันตกยังเป็นกระแสหลักที่ใช้ในการผลิตผลงานของศิลปิน แต่ยังคงปรากฎให้เห็นถึงการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีการน าดนตรี นาฏศิลป์ไทย เพลง การละเล่น การแสดงพ้ืนบ้าน รวมทั้งดนตรีและนาฏศิลป์
ต่างชาติอื่น ๆ มาผสมผสานเพื่อผลิตผลงานให้มีความแตกต่างหลากหลาย รวมทั้งการใช้ดนตรีประกอบ
สื่ออ่ืน ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที เพลงประกอบโฆษณา เป็นต้น การผลิตผลงาน
เหล่านี้ต้องใช้การบูรณาการความรู้และทักษะ ทางด้านศิลปะ (Arts) ทั้งของไทย ตะวันตก และ
เทคโนโลยีร่วมกัน  การจัดการศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรมของชาติในสถานศึกษา เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และรู้เท่าทันในการ เปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ไปท างาน
ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะเป็นพลังต้ านทานกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้  

 นอกจากนี้สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่ ง เป็นหน่วยงานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ได้มอบหมายให้มีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสส าคัญ เทศกาลต่าง ๆ เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีการ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ในลักษระของการสืบสานผลงานจากครูรุ่นเก่า และการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับใช้สังคม รวมไปถึงการร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสืบทอดและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน เป็นการ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความเป็นไทย 
 



4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปนาฏยดุริยางค์อันเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา  

2. เพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลกสู่

สาธารณชน 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีการลง
นามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เครือข่ายสถาบันทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
 
6. วิธีการด าเนินงาน -การสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพ่ือน าเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
-การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติเพ่ือน าเสนอบทความและงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
-การลงนามความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU) 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า คน 300 
เชิงคุณภาพ    
   1. การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 100 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
 
 
 



11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
- กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในความส าคัญ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
- กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
           - กลุ่มเป้าหมายสามารถบูรณาการความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการด าเนิน
ชีวิตได้  
     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           -กลุ่มเป้าหมายสามารถบูรณาการความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิตได้ 
 



12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

E02104060121 1. กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายภายในประเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มงานประชุม
วิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 ครั้ง ๆ ละ 
50,000 บาท =50,000 
• ค่าวัสดุ 
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =10,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

E02104060221 2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส2-3 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าบ ารุงรถ ค่าน้ ามัน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 
=117,000 
- ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม สภาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏแห่งประเทศไทย                 
=3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

120,000.00 3,000.00 80,000.00 37,000.00 0.00 

E02104060321 3. กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฎดุริยางค์ 
“อโยธยานาฏยวิจิตร : ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และศิลปกรรม
อยุธยา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อฯ  =10,000 
- ค่าจ้างบันทึกภาพนิ่งท่าร า และบันทึกวีดิทัศน์
ผลงานการแสดง  =2,000 
- ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบผลงาน =2,500 
- ค่าจ้างจัดท าเครื่องแต่งกาย =65,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 

รวม 260,000.00     



13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 100.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

3. กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฎดุริยางค์ “อโยธยานาฏย
วิจิตร : ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้น านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา    

     รหัสโครงการ 6517000001 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 15 ด้านพลังทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และ

บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที ่: 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน    
 



3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจ าเป็นต้องมีส านักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพื่อจัดท าแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการด าเนินงาน
ต่างๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าว สถาบัน
อยุธยาศึกษา จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. การด าเนนิงานของส านักงานสถาบนัอยุธยาศึกษามปีระสทิธภิาพ 

2. ผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบนัอยุธยาศึกษามศีักยภาพ 
 3. ผู้รับบริการของสถาบนัอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบรหิารจัดการและการให้บริการ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบนัอยุธยาศึกษา 13 คน 
6. วิธีการด าเนนิงาน สอบถาม/แบบประเมนิผลความพึงพอใจ/แบบประเมนิการใช้ประโยชน์/แบบประเมิน
ความสุข 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พื้นที่ด าเนนิการ/กลุ่มเปา้หมาย  
9. งบประมาณโครงการ 523,620.00 บาท แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 24 
   2. ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ,ค่าอาหารว่าง,ค่าจัดท าเอกสาร คร้ัง 4 
   3. ค่าสาธารณูปโภค คร้ัง 12 
   4. จ านวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 13 
เชิงคุณภาพ    
   1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
   2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน คน 13 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 100 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           1.ส่งเสริมการด าเนินงานของส านักงานสถาบนัอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. เจ้าหน้าที่ได้พฒันาศักยภาพในด้านการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น   
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลติ) 
           1.ท าให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 



     ผลลัพธ์ (Outcome) 
           1. สถาบันอยุธยาศึกษามีประสทิธิภาพในการด าเนนิงานในระดบัสงู 
 2. เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการท างานอยู่ในระดับสูงสามารถปฏิบัติงานได้ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202106230121 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 10 คน) 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /ค่ายานพาหนะ
และน้ ามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 7,500.00 7,500.00 10,000.00 0.00 

202106230221 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา  
ต่ ากว่า ป.ตรี (1,500 x 3 คน) 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /ค่ายานพาหนะ
และน้ ามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 

4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 

202106230321 3. กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1-ไตรมาส4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง/  ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม 
ประสานงานราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ/ค่าวัสดุ    จ านวนเงิน 82,320 บาท 
-ค่าเช่าเครื่องถ่าย 22,500 บาท 
-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวนเงิน 20,000 บาท 
 -ค่าวัสดุส านักงาน จ านวนเงิน 26,000 บาท 
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,820 บาท 

154,820.00 76,205.00 26,205.00 26,205.00 26,205.00 

202106230422 4. ค่าไฟฟ้าหอศิลป์ /ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้าศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์ 
 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้าศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

202106230521 5. ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยา
ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1-ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนผู้ทรง คุณวุฒิ 4ครั้งๆละ 4,000บาท 16,000บาท 
 ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 17คนๆละ 4 ครั้งๆละ 35บาท 2,380  
- ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสาร17คนๆละ 4 ครั้งๆละ 100 บาท 6,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท 

25,180.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 

202106230621 6. กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการ
และงานประกันคุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 วัน    
ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร 1 คนๆ ละ 270 บาท  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 15 คน ๆ ละ 240 บาท     
- ค่าที่พัก  7 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ  1,800 บาท     
- ค่าที่พัก 3  ห้อง ๆ ละ 2 คืน  ๆ ละ 1,450  บาท   

88,970.00 0.00 88,970.00 0.00 0.00 



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

- ค่าอาหารว่าง  17 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50  บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน  17 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 350  บาท   
- ค่าอาหารเย็น  17 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ  350 บาท   
- ค่าเช่ารถตู้  3 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ  2,800  บาท     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,970 บาท 

202106230721 7. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท   
ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้บริหาร 1 คนๆ ละ  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 17 คนๆ ละ 240 บาท   
- ค่าอาหารว่าง  18 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50  บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน  18 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 350  บาท    
- ค่าอาหารเย็น  18 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ  350 บาท   
- ค่าที่พัก 9 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ  1,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,550 บาท 

89,550.00 0.00 0.00 0.00 89,550.00 

202106230831 8. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
จ านวน 4 เครื่อง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35600  บาท 
 

รายการครุภัณฑ์ 
1. ค่าครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 4 เครื่องๆละ 8,900 บาท ราคา 8,900 
จ านวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 35,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 35,600.00 บาท 

35,600.00 35,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 523,620.00  130,905.00   157,086.00   130,905.00   104,724.00  

 



13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 
10 คน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

คน 3.00 3.00 4.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

คน 3.00 3.00 4.00 0.00 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบัน
อยุธยาศึกษา  ต่ ากว่า ป.ตรี (1,500 x 3 
คน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร คน 0.00 3.00 3.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

คน 0.00 0.00 3.00 0.00 

3. กิจกรรม การบริหารจัดการ
ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถาบันอยุธยาศึกษามีผล
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

ร้อยละ 100 100 100 100 

4. ค่าไฟฟ้าหอศิลป์ /ค่าโทรศัพท์/ค่า
ไฟฟ้าศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

6. กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
แผนปฏิบัติราชการและงานประกัน
คุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร คน 0.00 17.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติราชการ งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร คน 0.00 0.00 0.00 18.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

คน 0.00 0.00 0.00 18.00 

8. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้น
เตอร์ จ านวน 4 เครื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ ช้ึน 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 



 
 
 
 

โครงการจากเงินบ ารุงการศกึษา กันเงินเหลื่มปี  
(งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564) 

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการวันส าคัญและเอกลักษณ์ความเป็นไทย (เพ่ิมเติม)    
     รหัสโครงการ 6517000009 

 
ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 15 ด้านพลังทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และ

บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที ่: 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 



    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยที่ผ่าน
มามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ ได้แก่การส่งเสริมกิจกรรมการกุศล การ
จัดพิธีกรรมทางศาสนา การบริการกิจการสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมประเพณีที่ส าคัญตามโอกาส 
เพ่ือบริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ประชาชนทั่วไปในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ เข้าใจและ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในความเข้าใจในคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ จึงเห็นสมควรจัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีและศาสนา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การบูรณาการด้านการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน บุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่ละท้องถิ่น
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของมรดกไทยทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นความงดงามตามวิถีไทย อัน
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอารยะ 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล พิธีกรรมทางศาสนา การบริการสาธารณประโยชน์ 
และกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  

2. เพ่ือให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอก  
3. เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,ประชาชน
ทั่วไป 
6. วิธีการด าเนินงาน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,
ประชาชนทั่วไป 



7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 101,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 350 
เชิงคุณภาพ    
   1. การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 100 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
           กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 



12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

 1. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน  
 - ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ =5,000 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างจัดภัตตาหารส าหรับพระพุทธ และคณะสงฆ์  
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท =3,000 
- ค่าจ้างจัดดอกไม้ และตกแต่งบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมท าบุญและสรงน้ าพระพุทธรูป
ประจ าวัน =10,000 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ร่วมงาน  
จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท =10,000 
• ค่าวัสดุ  
- เครื่องไทยธรรมพร้อมช่อดอกไม้ธูปเทียนส าหรับคณะสงฆ์จ านวน 9 ชุด ๆ ละ 500  =4,500 
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,500 บาท 

37,500.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 

 2. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “วิสาขบู
ชา : วันสากลแห่งโลก” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา และตกแต่งบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =3,000 
• ค่าวัสดุ  
- ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท =1,000 
- เครื่องไทยธรรมพร้อมช่อดอกไม้ธูปเทียนส าหรับถวายกัณฑ์เทศน์จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 500 
=500 
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

 3. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “วัน
อาสาฬหบูชา” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา และตกแต่งบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =3,000 
• ค่าวัสดุ  

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

- ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท =1,000 
- เครื่องไทยธรรมพร้อมช่อดอกไม้ธูปเทียนส าหรับถวายกัณฑ์เทศน์จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 500 
=500 
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

 4. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “หล่อ
เทียนพรรษา” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน  
 - ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ =5,000 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างจัดภัตตาหารส าหรับพระพุทธ และคณะสงฆ์  
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท =3,000 
- ค่าจ้างจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา และตกแต่งบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =10,000 
• ค่าวัสดุ  
- เครื่องไทยธรรมพร้อมช่อดอกไม้ธูปเทียนส าหรับคณะสงฆ์จ านวน 9 ชุด ๆ ละ 500  =4,500 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา =10,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท 

32,500.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 

 5. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “พิธี
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน  
 - ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ =5,000 
• ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างตกแต่งต้นเทียนพรรษา 5 ต้น ๆ ละ 2,500 =12,500 
• ค่าวัสดุ  
- เครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ าฝน  5 ชุด ๆ ละ 700 =3,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21000 บาท 

21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 

รวม 101,000.00     

 



13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมวันสงกรานต์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “วิ
สาขบูชา : วันสากลแห่งโลก” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “วัน
อาสาฬหบูชา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 0.00 0.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
“หล่อเทียนพรรษา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 0.00 0.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

5. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “พิธี
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 



 
 
 
 

โครงการจากเงินบ ารุงการศกึษา กันเงินเหลื่อมปี  
(งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564) 

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย    

     รหัสโครงการ 6517000003 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป้าหมายที ่: 3.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  



    

ประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
3. หลักการและเหตุผล 
 มรดกไทย คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งได้แก่ 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปะ หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนถึงการ
ด าเนินชีวิตและคุณค่า ประเพณีต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา จากความส าคัญดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีมติประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพ่ือรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความส านึกรักและหวงแหนในมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  
 เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึง
เห็นสมควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ในฐานะ
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา โดยมี
สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชริาลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ   สยามบรมราชกุมารี 

2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีส่วนร่วมในการถวายพระพรด้วยการจัดกิจกรรม
ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม 

3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.เพื่อสร้างจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
6. วิธีการด าเนินงาน -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



-จัดกิจกรรมประกวด 
-จัดกิจกรรมมอบรางวัลบุคคลด้านภูมิปัญญา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 140,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 100 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           - เกิดเครือข่ายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้มีผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ 
- มีรายวิชาที่มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
           - มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาได้รับการสืบทอด 
- ผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม น าความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไป
เผยแพร่ต่อ 
     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           - การด ารงอยู่ขององค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการยกย่องในระดับชาติ 
- นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้รับการปลูกฝังองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

 1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 15,000 
- ค่าจ้างออกแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ป้ายเวที และป้ายฉากถ่ายภาพหน้างาน 
พร้อมติดต้ัง 20,000 
- ค่าจ้างติดต้ังระบบแสงและเสียง 10,000 
• ค่าวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม 11,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,500 บาท 

56,500.00 0.00 56,500.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มี
ผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตัดสินและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มี
ผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยจ านวน 9 คนๆ ละ 
800 บาท 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างท าโล่รางวัล 1 ครั้ง จ านวน 10 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดท าเอกสารสูจิบัตรประกอบกิจกรรม 100 เล่ม 
- ค่าจ้างจัดท ากรอบรูปประวัติแสดงผลงานและค าประกาศเกียรติคุณ 10 ชุด  ๆละ 2,200 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ละ 35 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,500 บาท 

68,500.00 0.00 68,500.00 0.00 0.00 

 3. กิจกรรมการประกวดเด่ียวเครื่องดนตรี
ไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน  
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวด จ านวน 6 คนๆ ละ 
400 บาท =2,400 
 - ค่าตอบแทนรางวัลชนะเลิศ จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท =4,000 
- ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท =3,000 
- ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 2 รางวัล  ๆละ 1,000 บาท = 2,000 
- ค่าตอบแทนผู้ชนะรางวัลชมเชยจ านวน 4 รางวัลๆ ละ 500 บาท =2,000 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างท าโล่รางวัลชนะเลิศ จ านวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท =2,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท 

15,400.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00 

รวม 140,400.00     



13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้
มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมการประกวดเด่ียวเครื่อง
ดนตรีไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0.00 70.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 


